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Abstract 
Contemporary Arabic poetry is objective poetry by distinction, and we see the logical 

and fundamental relationship between contemporary Arab poetry and between place and 

man, and this contemporary poetry reflects the Arab man and the problems of political, 

social and economic reality. We hardly find a poet and poet who lives in isolation from 

the place and from the human in general. From this point of view we see the person and 

the place at the threshold of objectivity Contemporary Arabic poetry does not submit to 

contemporary Arabic poetry and does not obey the issue of other than human beings and 

the problems of the place. Contemporary Arabic poetry, a result of frictions and clashes, 

emerged from its narrow framework and opened up to the many different themes of 

culture, civilization, identity and vision. One of the most important topics discussed in 

contemporary Arab poetry is the issue of civilization and the civilizational conflict 

between the Arab ego and between the West and its civilization, and in reality the subject 

of civilization and the problematic of civilization has become the subject and building of 

the contemporary poetic image of the realist poets who embody the Arab and the foreign 
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ego in the frame of images and at the level of civilization and this is the subject of the 

image. Poetry is in a large part of it in contemporary poetry. Let us not go beyond the 

righteousness if we say that contemporary Arabic poetry contains a civilized vision, 

especially among poets who have a deep belonging to their land, homeland and 

civilization, and the people of the gardener and Ali Jafar Al-Alaq are the leadership in 

this topic and in contemporary Palestinian poetry, we find that the clash between the ego 

and the other On the cultural level, he is the main subject of Fawzi al-Bakri's poetry, and 

he is considered the only poet among the poets of Jerusalem who deviated in his poetry 

from the framework of resistance, war and struggle to consecrate the topic of civilization 

in his poetry, and this topic is the true building block for the poet’s poetic image. 

Through evoking the civilized other, the poet tries in his poems to expose the Western 

civilization and reveal his identity and the woes of this material civilization characterized 

by brutality and arrogance, and he also calls for building a new civilization and limiting 

the incursion of Western material civilization into the Arab land, by clinging to a set of 

basic principles to build the new civilization. This research paper seeks, through an 

objective vision, to study this important poetic feature of Fawzi al-Bakri’s poetry by 

selecting some poetic models from the poet’s poetry. We aim from behind delving into 

the poet’s poetic world and shedding light on an important aspect of al-Bakri’s poetry, to 

reveal and show the two opposing images of the Eastern and Arab other. Against the 

Israeli and American other, we find clear responses to a set of questions that act as the 

main motivation for such a visionary and deep approach:What are the most important 

specifications and features of Western civilization according to Fawzi Al-Bakri's vision, 

and what are the basic indicators for building civilization? How is the image of the Arab 

self and the image of the foreign other manifested on the cultural level in the poet's 

poetry?This research paper reached many results, which we summarize: 

- Fawzi Al-Bakri is considered one of the distinguished poetic voices in the resistant 

Palestinian poetry, and he is the only one among the poets of Jerusalem who remained in 

it and did not leave Jerusalem and defended his poems from which the spirit of 

enthusiasm and resistance leaves his land and his homeland and despite all the pressures 

directed to him, he did not give up and did not retreat, but rather increased his 

determination and insistence on me. Attendance and resistance. 

- Al-Bakri reveals in his poems the Western identity and the material civilization of 

the West and expresses the wildness and animalism of this civilization. Western 

civilization, according to Fawzi Al-Bakri, as a result of elevating the status of science 

and its sanctification, did not achieve the happiness and idealism of the human being and 

the quality of the vision to science, and the loss of spiritual truth among Western society 

is one of the most important crises of Western civilization. The absence of creative 
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civilization action also causes frustration and degradation of this civilization and the 

brutality that the West brings to the peoples of the world. According to Fawzi Al-Bakri, 

it is only a result of the material hegemony over Western thought and Western 

civilization. 

- In addition to his attempt to destroy Western civilization and uncover the reality of 

this civilization, he calls for building a new civilization of tradition and originality in 

which the relationship with religion and the truth of faith are the valuable stock of this 

civilization without the new civilization being purely materialistic and in reality the poet 

rejects his intellectual inclination towards the West and the truth. In the attempt to build 

civilization, he calls for the sacredness of high values and their propagation in society 

and the rejection of the vice values that the West and Western material civilization boast 

about. 

- In the field of civilization, it calls for intellectual uprooting, non-intellectual and 

cultural Westernization, confronting the civilizational attack of the West, and 

confronting the intellectual tendency towards the material civilization of the West. The 

means for this confrontation is the civilized belonging of the Arab man, and in addition 

to the poet’s assertion of civilized belonging, he affirms the reverence of the noble 

human values that the noble human instinct aspires to. Religion, faith and knowledge as 

a means of advancing man and pushing him forward, but he is in the presence of faith 

and religion so that man does not deviate from his path. 

Keywords: Contemporary Arabic Poetry, Fawzi Al-Bakri, Western Civilization, Eastern 

Civilization. 
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  الملخص

املهمــــة للشــــعر  اياحلضــــارة واالرتطــــام احلضــــاري مــــن املوضــــوعات والقضــــا موضــــوع
األرض والــوطن، املشــاهد  ةيبقضــ نييف شــعر الشــعراء امللتــزم یالعــريب املعاصــر ونــر 

من الصدام احلضـاري والصـورة احلضـارية لألنـا العـريب واآلخـر. هـذه الورقـة  دةيالعد
 یالضــوء علــ طيلتســل لــييالتحل - الوصــفياملــنهج  ىباالعتمــاد علــ ىتســع ةيــالبحث

خر احلضاري الشعري الواعي لآل دياجلانب الشعري املهم لشعر بكري وهو التجس
الشـاعر  نيـمـن دواو  ةيالشعر  ناتيواألنا العريب والشرقي ومن هنا أخذت بعض الع

الشرق  نياالرتطام احلضاري ب ةيالشاعر لقض هايف تطرقياليت  ةيواموعات الشعر 
هــو أن حضــارة اآلخــر الغــريب هــي  ةيــهــذه الورقــة البحث هيــوالغــرب. مــا توصــلت إل

اللبــــدان  یلغطرســــة والقتـــل والــــذبح والــــدمار إلــــوا ةيحتمــــل الوحشــــ ة،يــــحضـــارة ماد
الـــيت  ةيــلإلجنـــازات العلم جــةيهـــذه احلضــارة نت یعلــ طرةياملســـ ةيوالشــعوب والوحشــ

يف هـذه احلضـارة  سـانلإلن قـييالنتفاء حضور املبدأ احلق جةيحققتها من جهة ونت
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حضور سليب  ،احلضاري یوحضور األنا الشرقي والعريب يف شعر الشاعر يف املستو 
وخاصــــة مقابــــل صــــورة اآلخــــر الغــــريب. ومــــا  دئولوجييــــواإل اســــييالس یيف املســــتو 

هـو ممارسـة بنـاء  ،بـالبطش احلضـاري ئـةيالشارع العريب يف هـذه الظـروف املل تاجهحي
 ةيـالواع ةيـالعرب ةيـعـن الرؤ  نطلـقيذات العراقـة واألصـالة،  ديـاملشروع احلضـاري اجلد

 یاملثلــــ ميالقـــ سياحللـــم اإلنســـاين وتقـــد قـــقحيالـــذي  قظيوالفكـــر العـــريب املتقـــد الـــ
واالنتمـــاء احلضـــاري واالقـــتالع الفكـــري وعـــدم  ميالقـــ نيالـــد یإلـــ قـــييوالنـــزوع احلق

  .العامل یإل ساةاليت حتمل اخلراب واملأ ةيالغرب وحضارته املاد یالنزوع إل

احلضـارة الشعر العريب املعاصر، فـوزي البكـري، األنـا واآلخـر،  :سةيالرئ الكلمات
  .ةياحلضارة الشرق ة،يالغرب
  

  المقدمة. 1

الواقــع  اتياإلنســان العــريب وإشــكال عكــسوي ازيــالشــعر العــريب املعاصــر شــعر موضــوعي بامت إنّ 
 ومــنيف عزلــة مــن املكــان  شيعــيواالجتمــاعي واالقتصــادي وقّلمــا جنــد شــعراً وشــاعراً  اســييالس

الشـعر العـريب  ةيأعتـاب موضـوعات یاإلنسـان واملكـان علـ یاإلنسان عموماً ومن هذا املنطلق نـر 
املكـان.  اتياإلنسـان وإشـكال ريملوضوع غـ نصاعيالشعر العريب املعاصر وال  ضعخياملعاصر وال 

 یوانفـتح علـ قياالحتكاكـات واالرتطامـات، خـرج مـن إطـاره الضـ جـةيالشعر العـريب املعاصـر نت
. مــــن أهــــم املوضــــوعات ةيــــوالرؤ  ةيــــحلضــــارة واهلو املختلفــــة مــــن الثقافــــة وا دةيــــالعد وضــــوعاتامل

األنــا العــريب  نياملطروحــة يف الشــعر العــريب املعاصــر هــو موضــوع احلضــارة والصــراع احلضــاري بــ
 یاحلضــارة صــار املوضــوع واملبنــ ةيموضــوع احلضــارة وإشــكال قــةيالغــرب وحضــارته ويف احلق نيوبــ

األنـا العـريب واآلخـر األجنـيب يف  سـدونجي نيالـذ ينياملعاصرة عند الشعراء الـواقع ةيللصورة الشعر 
.إن منهـا يف الشـعر املعاصـر رييف جـزء كبـ ةيوهـذا هـو موضـوع الصـورة الشـعر  ةيإطار الصورولوج

 عـديلشعر فـوزي البكـري و  سياحلضاري، هو املوضوع الرئ یاألنا واآلخر يف املستو  نيالصدام ب
 یإطـار املقاومـة واحلـرب والنضـال إلـ شـعراء القـدس خـرج يف شـعره عـن نيد مـن بـيـالشاعر الوح

عنـد  ةيلبناء الصورة الشعر  قيياحلق یموضوع احلضارة يف أشعاره وهذا املوضوع هو املبن سيتكر 
 ةيـــاحلضـــارة الغرب ةيـــالشـــاعر يف أشـــعاره عـــرب استحضـــار اآلخـــر احلضـــاري تعر  اولحيـــالشـــاعر. 
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 ضــايأ دعويــوالغطرســة و  ةياملتســمة بالوحشــ ةيــهــذه احلضــارة املاد التيــوو  تــهيوالكشــف عــن هو 
بالتشـبث  ة،يـاألرض العرب یإلـ ةيـاملاد ةيـواحلد من توغل احلضارة الغرب دةيبناء احلضارة اجلد یإل

هـذه  ی. تسـعدةيـالشـاعر لبنـاء احلضـارة اجلد هـايعل ؤكـدياليت  ةيمات األساسمبجموعة من املقوّ 
شـعري املهـم لشـعر فـوزي البكـري مـن دراسـة هـذا امللمـح ال ،ةياملوضوع ةيؤ عرب الر  ةيالورقة البحث

مــن شــعر الشــاعر ونســتهدف مــن وراء اخلــوض يف عــامل  ةيخــالل انتقــاء بعــض النمــاذج الشــعر 
 نيجانـب مهـم مـن جوانـب شـعر البكـري، لنكشـف ولنبـ یالضوء عل طيالشاعر الشعري وتسل

 كـــييواألمر  لييوالعـــريب مقابـــل اآلخـــر اإلســـرائ قيلآلخـــر الشـــر  نياملتضـــادت نياملتقـــابلت نيالصـــورت
وجنــــد اســــتجابات واضــــحة موعــــة مــــن األســـئلة الــــيت تعمــــل مبثابــــة احلــــافز األساســــي والغـــريب 

  :الرؤي وهي قةيللخوض يف مثل هذه املقاربة العم
فـوزي البكـري ومـا هـي املؤشـرات  ةيـوفـق رؤ  ةيـأهم مواصـفات ومالمـح احلضـارة الغرب ماهي

  لبناء احلضارة؟ ةياألساس
احلضــــاري يف  یصــــورة األنــــا العــــريب و صــــورة اآلخــــر األجنــــيب يف املســــتو  یتتجلّــــ فيــــك - 
  الشاعر؟  شعر

  

  البحث ةيخلف 1.1

 مـن الدراسـات بعـد ظهـور األدب املقـارن واالعـرتاف  ريموضـوع الكثـ ةيالدراسة الصـورولوج تعد
أن املوضـوع مل  ريحول املوضوع نفسه غ دةيبه يف أوساط األدب والعلم وخرجت دراسات عد

 یإلـــ ريكتبـــت حـــول هـــذا املوضـــوع نشـــ  يتومـــن الدراســـات الـــ ةيـــحظـــه يف الدراســـات العرب لـــقي
واملقالـة  نيعباسـعلي نـژاد واآلخـر  ميملـر » املناصـرة نياألنا واآلخر يف شعر عزالد ةيجدل« :بعضها

 ينياألنـا الفلسـط نيالعالقة ب ةيم وهي دراسة عابرة جلدل2019منشورة يف جملة أدب عريب سنة 
يف شـعر الشـاعر ومقالـة  نياجلهتـ نيبـ ةوجتسـد صـور النضـال املسـتمر  ليواآلخر املتمثل يف إسرائ

موسـوي وعلـي  اديـأ ديلسـ» وحـدها شـجرة الّرمـان لسـنان أنطـون ةيـصـورة األنـا واآلخـر يف روا«
 نييف العنــاو  يــةم) وهــي دراســة هلــذه الروا2020نظــري ونشــرت املقالــة يف جملــة آفــاق احلضــارة (

ـــآخر  عييالشــ نــاالكاتــب مبقاربــة موضــوع األ هــايف قــومياملختلفــة الــيت  ةيــالفرع والعراقــي مقابــل ال
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 نييــتبيف أن املقالــة تعــاين يف أكثــر مــن موقــف مــن فقــدان االنســجام  ريواإلرهــايب غــ كــيياألمر 
الســــطور ومل تــــتم املعاجلــــة بالكامــــل ومقالــــة  نيحضــــور الكاتــــب بــــ ابيــــاملوضــــوع واملقصــــود وغ

بـالوي وعـواد  سـولرضـا بـور ور  قيـلتوف» ألجنيب والعريب يف شعر فاضل العـزاويصورة اآلخر ا«
البــاحثون يف  یســعيم) و 2020ســنة ( ةيالغــّزي ونشــرت املقالــة يف جملــة آفــاق احلضــارة اإلســالم

هــذه املقالــة للكشــف واإلبانــة عــن صــورة األنــا العراقــي مقابــل اآلخــر املتمثــل يف داعــش بصــورته 
عــن أنظــار  داً يــوأمــا فــوزي البكــري فبقــي شــعره بع یيف شــعر الشــاعر واملقــاالت األخــر  ةيالســلب
املقـــاوم. كتـــب رضـــا علـــي  ينييف الشـــعر الفلســـط زةيـــوصـــار مغمـــوراً رغـــم مكانتـــه املتم نيثالبـــاح

وهـي مـن متطلبـات » املعاصـر ينيالقدس يف الشعر الفلسط« حتمل عنوان ةيلدادوة رسالة جامع
وقام الباحث يف بعض الفقرات من رسـالته  نيبفلسط تيز يري كاتب جلامعة بقدمها ال رياملاجست

البكــري وصــورة القــدس يف أشــعار الشــاعر ونشــرت بعــض املعلومــات عــن  زيفــو  یباإلشــارة إلــ
واالت حبثـاً  ةييف املواقع البحث لةيالقدس العريب ومل جند بعد اجلوالت الطو  فةيالشاعر يف صح

 یتكشــف عــن املغــز  قــةيزي البكــري وهــذا البحــث أول حماولــة عممســتقالً عــن شــعر فــو  اً يــعلم
مــن خــالل دراســة موضــوع األنــا الشــرقي والعــريب مقابــل  شــاعراحلضــاري لشــعر ال دئولوجييــاال

  يف شعر بکري.اآلخر احلضاري 
  

  ايعلم الصورولوج. 2

اتمــع  ريتصــو  یالشــاعر علــ عمل.يةيــهــو الواقع ةيعصــرنا الــراهن الطــابع العــام للصــورة الشــعر يف 
والصــورة « ةيــواالجتماع ةياســيوأحداثــه الس اتهيالواقــع اإلنســاين بإشــكال یتــدل علــ ةيــبصــورة أدب

طاقاتـه املتنوعـة  الشـاعر كـلّ  هـايف شـحذي ةيـناميمركبـة ود ةيـفن ةيـهـذا األسـاس عمل یعل ةيالشعر 
ــــة  ميشــــفراا يف تقــــد ســــتثمريهــــذه الطاقــــات و  ســــتخدميمث  فــــةيوالكث املتعــــددةو  صــــورة متكامل

يف  قيــــالتأمــــل والغــــور العم جــــةيإال نت ســــتياخلاصــــة وهــــذه الصــــورة ل تــــهيملشــــاعره الثابتــــة أو رؤ 
 لةي) ومــن دون أن تكــون الصــورة حصــ164م: 2016(املرســومي،  »طــةيوالظــروف احمل اءياألشــ

 ة،ياالسـتعمار طمـاع كثـرة احلـروب واال  جةيويف عصرنا الراهن نت قيوالتدق عمقعابرة دون الت ةيرؤ 
خمتلـف بلـدان العـامل  نيالصـدام بـ یبلـدان العـامل ونـر  نيازدادت حركة التواصل واالحتكاكات بـ
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وخاصـة مـن  نيعنـد الشـعراء املعاصـر  ةيوهذا الصراع واالرتطام صـار موضـوع بنـاء الصـورة الشـعر 
ـــا حبضـــور ا یســـمّ يوظهـــر مـــا  ةيـــالتوعو  فـــةيالوظ مـــلحياإلنســـاين و  تمـــعا یمـــنهم إلـــ نتمـــيي ألن

األنــا  یإلــ ةيــالشــاعر باإلحالــة الفن قــومي ثيــحب د،يــوجــه التحد یواآلخــر يف األدب والشــعر علــ
وخاصـــة عنـــد  ةيالعـــريب والشـــرقي مقابـــل اآلخـــر وهـــذا العمـــل الشـــعري بلـــغ حـــد الثقافـــة الشـــعر 

دراسـة هـذا اجلانـب  فـةيوظ مـلحي. العلـم الـذي نيفلسـط ةيالـوطن وقضـ ةيبقض نيالشعراء امللتزم
 ةيبوصفه من فروع الدراسات املقارنة الـيت تتبناهـا املدرسـة الفرنسـ ايهو علم الصورولوجالشعري 

 ذهيــوتلم هيـاألوائـل ومـنهم مـاري كار  نيواملنظـر  نيخاصـة عنـد روادهـا املؤسســ«لـألدب املقـارن و
دراســة  ،ةيــبالصــورة املقارن تنــاولوني نيالــذ مهــاري ) وغ37م: 2018(ســعد اهللا،  »اريــفرانســوا غو 

 اقيالتثـاقفي أو السـ اقيأو النصـوص واخلطابـات الـيت هلـا السـ یالشـعوب األخـر  یالشعوب لد
وبنــاء  بيــوترك ميالصــورة يف هــذا االجتــاه هــي إعــادة تقــد«الصــورولوجي وــدف الفعــل الثقــايف و

ومبختلـــــف  ةيـــــدئولوجيواإل ةيـــــالثقاف عـــــادباألب تـــــأثريو  ضـــــعخيلواقـــــع ثقـــــايف واجتمـــــاعي ونفســـــي 
يف  ةيــوحــاالت االرتبــاط واجلدل ةيــفعالــة يف كشــف الصــور الثقاف ةيــوتبقــى الصــورة آل اتيــاملرجع

 ةيـ) ويف جمال الشعر املعاصر وانطالقا مـن الرؤ 38(السابق: » املثاقفة والتواصل اتيخضم عمل
مـا ال طائـل  ةيـالتثاقف ةيـوالعمل ةيـربولوجعن األنث ثيللشاعر العريب احلد ةيدئولوجيواإل ةياسيالس

عـن اإلطـار  رجخيـ: األنا واآلخـر بوصـفه مـن دروس األدب املقـارن، نياالثن نيحتته بل االلتقاء ب
األنـا واآلخـر،  نيحاالت الصراع ب ديالشاعر عادة يف جتس اولحياملوضوعي يف األدب املقارن و 

 یســـعياولـــة ويف خضـــم هـــذه احمل ةياإلنســـان ةألدجلـــة الواقـــع اإلنســـاين وبنـــاء املنظومـــة املنســـجم
للوقــوف واحلــّد مــن  ةيــلآلخــر ومــن مثّ الــدعوة الفن ةيــواهلو  ةيــالباطن قــةياحلق یالشــاعر لإلشــارة إلــ

التــام لألنــا واآلخــر معــاً إذا كانــت الــذات يف مواجهــة اآلخــر  ضيتوســع اآلخــر أو ــدف التقــو 
 لةيالفــن وســ صــبحي ثيــحب ةيالســلب ةيــواالنطوائ ةيــتــركن للضــعف والالمبال ،ســتعمارياال زيــاملتح
يف عمله السردي بناء األنا احلضاري والثقـايف  عرالشا اولحي .حالة الذات مقابل اآلخر ديجتس
التـام لآلخــر  ضيوعــدم االرتضـاء والتقــو  ةيوالسـكون ةيـبفعـل احلركــة واخلـروج مــن التقوقع ايبجيـاإل

الــــوطن  نــــةنو يمههــــم ك نيالــــذ نياألجنــــيب وهــــذا هــــو املوضــــوع املهــــم يف شــــعر الشــــاعراء املعاصــــر 
واملتمثلـة  ةيـاهلمج ةيـمن عوامل السلب والقتـل ومشـروع الثقافـة واحلضـارة الغرب هري واألرض وتطه
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عنـــد الشـــاعر العـــريب امللتـــزم الـــرافض إال بـــاخلروج مـــن األنـــا  تحقـــقيوهـــذا ال  ةيـــوالرببر  ةيبالوحشـــ
 اتيــــــاملرجع مــــــلحيالــــــواعي لألنــــــا الشــــــرقي والعــــــريب اآلخــــــر الــــــذي  سيالعــــــريب احلــــــايل والتأســــــ

  .املناسبة اتيدئولوجيواإل
  

  وشعره اتهيفوزي البكري ح. 3

 ةيـــالثانو  یم. حصـــل علـــ1946القـــدس ســـنة  نـــةيمـــن مد ةميـــفـــوزي البكـــري يف البلـــدة القد ولـــد
واحــدة ولكــن ظــروف احلــرب يف ســنة  ةيــم ودرس األدب العــريب لســنة جامع1965العامــة ســنة 

وحمــرراً يف عــدد مــن الصــحف ومــدقّقاً  اً يم حالــت دون مواصــلته الدراســة. عمــل صــحف1967
 وانيــــد یاإلشــــارة إلــــ كــــنميالشــــعرية  نــــهي. ومــــن دواو ةيــــالدراســــات العرب ةيــــللمطبوعــــات يف مجع

م). (موقع الشاعر فـوزي 1997( نيالسور احلز  یعل ليقناد وانيود ةميصعلوك من القدس القد
. اءيوالـــرفض واالســـت البكـــري). نشـــأ شـــاعرنا وترعـــرع يف كنـــف أســـرة عرفـــت باجلهـــاد واملقاومـــة

املتمثلـة يف احلـب والشـوق  اءيـالعل ميمـن القـ ةيماملعـاين السـا هـاياألسرة اليت ترسخت وجتـذرت ف
لوالـده  دياحلـرص الشـد جـةيللشـاعر كانـت نت ةيـالنموذج ةيواالحتواء والـرفض والفـداء والشخصـ

 ديالشــــه قــــودهيالبكــــري أحــــد قــــادة اجلهــــاد املقــــدس الــــذي كــــان  نياســــي خيوهــــو الشــــ« هيــــعل
ثقافــة  یالثقافـة). نشـأ فــوزي البكـري علـ فةيم: صــح2018(السـلحوت،  »ينيعبـدالقادر احلسـ

 شيالفضـاء املعـ یالـيت نلحظهـا يف شـعر الشـاعر تعـود إلـ ةياملقاومة وهذا احلماس والنربة احلماس
كلـــه جلجلـــة وصـــخب وفضـــاء احلـــرب والـــدفاع عـــن األرض والـــوطن ممـــا أثـــر يف   ثيـــللشــاعر حب

 إلطـالقلشخصاين للشاعر وصار صعلوك جبهة املقاومة وصعلوك القدس. وبالنسـبة ا نيالتكو 
 قونــاتيمــن أ قونــةيأ ثّــلميالقــول: إن الشــاعر  مكنيشــاعرنا فــوزي البكــري فــ یهــذا االســم علــ

باملغـــامرة  قـــومياملعاصـــر وإذا كـــان الصـــعلوك يف اتمـــع اجلـــاهلي  ينيالـــرفض يف األدب الفلســـط
يف نفسـه الـرفض  مـلحيفهـا هـو شـاعرنا  ةيـاجلاهل اةيـمنـط احل رفضيـل و عادات القبائـ یعل ثوريو 
شــعبه ووطنــه  ةيقضــب ةيــويف كــون واســع يف ارتبــاط البلــدان العرب اســييالس یيف املســتو  لتصــديوا

جتـاه  ةياملواقـف السـلب رفضيو  ةيالدول العرب ةيالداء املتجذر يف نفس یعل ثوريفالشاعر  نيفلسط
 كاســم صــعلو  هيــعل طلــقيالعــريب ممــا جعــل الــبعض  اســييمــن الواقــع الس شــمئزيأرضــه و  ةيقضــ
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جانب االهتمـام التـام  یيف األرض احملتلة. هذا وإل نيميالشتات منهم واملق نينيالشعراء الفلسط
 ايوقضـا ةيـاألمـة العرب ايأرضـه عنـه قضـا ةياهتمامـه بقضـ جبحيال  نيأرضه ووطنه فلسط ةيبقض

فوزي  رشع ن إف ةيالشعر  ةيكافة ومن الناح  ةيالتحرر والثورة والكفاح الوطين يف أقطار األمة العرب
الشـكل واملضـمون واللغـة  ةيـاألصـالة واملعاصـرة مـن ناح نيبـ مـعجيالبكري شعر موضوعي ممتاز 

املمتازة ةيالشعر  ةيالكفاء اللغو  تلكميالذي  ديوهو الشاعر ا.  
  

  البناءمحاولة الهدم و . 4

 انيـــاألنـــا العـــريب والشـــرقي واآلخـــر املتمثـــل يف الك نياألنـــا واآلخـــر والصـــدام بـــ نياالرتطـــام بـــ
 ةيالشــعر  التهييف تشــك اً يالشــاعر شــعر  رمسهــايمــن املوضــوعات املهمــة الــيت  كــايوأمر  وينيالصــه

يف  فضــحيأرضــه والــوطن  یإلــ لياملعــريف وانتمائــه األصــ ســايناإلن هيــوع یوالشــاعر معتمــداً علــ
واحلــط مــن  هري جاهــداً يف أشــعاره الزدراء اآلخــر وحتقــ یســعياآلخــر وحضــارته و  ةيــأشــعاره هو 

 كـــييللغـــرب واآلخـــر األمر  ةيـــقيالصـــورة احلق رســـموي ةياالســـتعمار  تـــهيشـــأنه والكشـــف عـــن هو 
الــيت  ةياخلــراب والــدمار والوحشــ یإلــ ةيوالشــرق ةيــالــيت جــّرت الشــعوب العرب ةيــاملاد ةواحلضــار 

هـــي الـــيت تســـبب مأســـاة  نيواملنظـــر  نييف فكـــر املفكـــر  ةصـــارت الوســـم املـــألوف هلـــذه احلضـــار 
جانــب  یألصــحاب هــذه احلضــارة وإلــ ةيمــن األطمــاع االســتعمار  عــاينيالعـامل املعاصــر الــذي 

ـــرافض للغـــرب واآلخـــر األمر  وقفـــهم ـــالـــيت منحتهـــا احلضـــارة اجلد التيوالـــو  كـــييال ـــالغرب دةي  ةي
ـــاملقومـــات ذات األصـــالة الفكر  یيف أشـــعاره علـــ شـــدد، يلإلنســـان املعاصـــر ـــاء  ةيـــواملعرف ةي لبن

الشعر املعاصـر عنـد  فةيوهذه هي وظ تهيلإلنسان العريب إنسان ققحياملشروع احلضاري الذي 
اهلــدف املنشــود إال  یعلــ رســويعنــد الشــاعر وال  تحقــقيفـوزي البكــري لكــن هــذا املشــروع ال 
مــع الــوعي والفكــر  ةيــة العربيــضــارة املنحطــة ومواكبــة الرؤ بلــم مشــل األمــة واالنفصــال عــن احل

هــذا املوضــوع  عــديمــن اللــوازم املهمــة للبنــاء احلضــاري عنــد فــوزي البكــري و  عــدياملتقــد الــذي 
 لـــهيعاتقـــه دراســـته وحتل یاملهـــم واهلـــاجس الشـــعري اخلـــاص لشـــعر الشـــاعر وأخـــذ البحـــث علـــ

 دفعنايـاآلن ممـا  یي جمهـوًال ومغمـوراً حتـالوعي ذا اجلانب املهم لشعر الشاعر وبقـ سيلتأس
  .خوض غمار مثل هذا البحث العلمي یإل
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  قتهيوحق تهيللكشف واإلبانة عن هو  ةياآلخر والمحاولة الشعر  1.4

 ويـةيهذا البحث التمظهرات الواسـعة لآلخـر يف شـعر فـوزي البكـري بوصـفها مـن اللـوازم البن رصدي
 اولوحيـالشعري عند الشاعر. وشـعر الشـاعر بتمحـوره حـول حضـور اآلخـر  لياألساس يف التشك

ومقاصـده  اهيـوفضـح نوا تـهيوهو  قتـهيعـن حق ةيهذا اآلخـر والكشـف واإلبانـة بالصـورة الشـعر  ةيتعر 
اآلخـر والكشـف  قـةيالشـعري عـن حق ريالشـاعر يف التعبـ لةياهلتافات الفارغة. ووس حتتاملضمدة 

للغـة وضـخ اللغـة بالطاقـات  ائيحيـالفارغـة هـي االسـتخدام اإل فـةيوحضـارته املز  تـهيالشعري عن هو 
حينـا  ةيـدالل قونـةيوأ نـاً يالـداليل ح فسـاءياليت جتعل مـن الـنص الشـعري الفس ةري الوافرة الكث ةيالدالل
يف جمموعــة مــن األشــعار تتمتــع بقــدرات   ةيالشــعري لآلخــر واملكاشــفة الشــعر  ديعــرب التجســ آخــر
 ركـبيالشـاعر الـذي  نيبـ قـييوجنـاح التواصـل احلق ةيالشـعر  ةيـإلمتاع واالجنـذاب واجلاذبمن ا ةري كب

  .نياجلمهور املتلق نيوب ةيظهر اللغة الشعر  یمقاصده عل
  
  والسواد الهائل ةيالحضارة الغرب 2.4

أو  ةيمــنهم األزمــة احلضــار  ينيوخاصــة الغــرب نيواملفكــر  نيتعــين عنــد بعــض املنظــر  ةيــالغرب احلضــارة
الـيت ترتبـت علـى هـذه احلضـارة  ةياإلفـرازات السـلب جـةياتسمت عند بعضهم بالقتامة والسـواد نت

 ةيمــن القــرن املنصــرم ومــن األســباب األساســ اتينيوخاصــة بعــد مــرور التســع ريالــيت ضــلت املســ
ــالتـــي أبلغــت احلضــارة الغرب  منــةيواهل طرةيهــذه الدرجــة مــن اإلحبــاط واإلخفــاق هــي الســ یإلــ ةي

الراهنــــة وأشــــار فــــوزي  ةيــــالفكــــر الغــــريب واحلضــــارة الغرب یعلــــ) Materialism( ةيــــلــــة للمادالكام
  م):1986( مستنقع الصمت یحجر عل دتهيهذه احلضارة يف قص قةيحق یالبكري إل

...  َســقطت يف ُمنَتصــِف الليــِل الشــمس/ الغــرب املتنمــُر/ ظلمــات. والشــرق العــاجز نــريان
  ).113م: 2014(البكري، 

ـــا وبعـــد الغـــزو  أنشـــد الشـــاعر هـــذه القصـــيدة يف ســـنوات احلـــرب ودوامـــة احلصـــار علـــی ليبي
األمريكي علی جزيرة سرت حبيث حتولت ليبيا نتيجة هذا الغـزو إلـی املنـاخ الـدموي. ففـي هـذه 
القصــيدة يشــري إلــی شــناعة احلضــارة الغربيــة املاديــة وإلــی حيوانيــة هــذه احلضــارة نتيجــة ســيطرة 

علــی هــذه احلضــارة بفعــل االهتمامــات القصــوی بالتجريــب والعلــم وهــذا مــا خيــرج الرؤيــة املاديــة 



 81   )وآخرون مفرد اسييال نيحس( احلضاري عند فوزي البكري یاملواجهة والبناء يف املستو 

صـــاحب هـــذه احلضـــارة الراقيـــة يف جمـــال العلـــم، مـــن إنســـانيته ويكســـيه ثـــوب احليوانيـــة اجلشـــعة 
الطامــة والوحشــية املتمثلــة يف التنمــر يف قصــيدة فــوزي البكــري والظلمــات إشــارة إلــی اإلفــرازات 

احلضارة لإلنسان الغريب وكان من املتوقع من هذه احلضـارة أن تكفـل  السلبية اليت حققتها هذه
سعادة اإلنسان املعاصر املنكوب بفعل احلرب العظمی غري أن هذه احلضارة املادية زادته قتامـة 
وظلمــات وصــارت الســعادة يف ظــل هــذه احلضــارة الوحشــية يف آفــاق بعيــدة عــن الوصــول إليهــا 

ه احلضــــارة إلــــی الســــيطرة التامــــة للمــــادة علــــی الفكــــر الغــــريب ومــــرد الوحشــــية واحليوانيــــة يف هــــذ
واحلضارة الغربية وهذا هو سر التوق الغريب إلی احلـروب واخلـراب والـدمار يف احلضـارة الغربيـة 

احلضـــارة الغربيـــة نتيجـــة االجتـــاه «الراهنـــة. يشـــري عبـــدالقادر يـــونس إلـــی هـــذه احلقيقـــة بقولـــه: 
اجلانـب الروحـي واألخالقـي وحولـت اتمـع البشـري املادي وتقديس العلـم فقـد أخفقـت يف 

إلی جمتمع متصارع ووحشي وكانـت النتيجـة هـي احلـروب والـدمار والقتـل واجلنـون والبغـاء يف  
) حبيـــث صـــارت احلـــرب والصـــراع والـــدمار 99م: 2020(أمحـــد يـــونس، » كـــل أرجـــاء العـــامل

املاديـــة وال تنجـــب خصوصـــية هـــذه احلضـــارة املاديـــة مـــن أجـــل إشـــباع الرغبـــات والشـــهوات 
للشعرية إال السواد والظلمات علی حد تعبري شاعرنا فوزي البكري. هذه احلضارة خالية من 

  .روح اليقظة يف الشعور
  

  الوحشي اديواالرت ةيالحضارة الغرب 3.4

الـيت جتعـل كـل  ةيـصـارت احلضـارة املاد ةيالـيت أعلـت مـن شـأن املـادة واجلسـد ةيـالغرب احلضارة
يف هـذه احلضـارة شـيء عـن هـذا اإلطـار وخاصـة بعـد  رجخيـيف إطار املـادة واجلسـم وال  ءیش

 هـايومنظر  هـايعنـد مفكر  ةيمـن املشـروع یهـذه الدرجـة القصـو  یإلـ بيـأن وصـل العلـم والتجر 
مبثـل هـذه املوضـوعات  يـنيمـن املعن ريوأزمـة احلداثـة عنـد الكثـ ةيـالغرب ارةوهذه هي أزمة احلضـ

وإخفــاق اجلانــب الروحــي واألخالقــي وانقطــاع الصــلة بالســماوي  ةيــاملاد ةمنــياهل قــةيويف احلق
للغـــرب واالجتـــاه احلضـــاري  دةيـــيف احلضـــارة اجلد ةيمـــن املؤشـــرات األساســـ ،والبـــارئ للكـــون

اجلانـب اإلنسـاين لإلنسـان  یعلـ یطغـي واينيـالبعـد احل جعلـتممـا  ةيـصـفحة املاد یعل تبناهاي
ومــدّمرة تشــوه وجــه  ةيوحشــ ةيوحضــارته قــوة اســتالب جعــل مــن الغــرب ثيــاملعاصــر الغــريب حب
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ــــدان األخــــر  ــــوالعرب ةيوخاصــــة الشــــرق یالبل ــــتمكن مــــن املواجهــــة والــــردع للوحشــــ ةي  ةيالــــيت الت
هـــذه احلضـــارة يف شـــعر فـــوزي البكـــري  یإلـــ نتمـــييواآلخـــر الـــذي  ةيـــاحلضـــارة الغرب ةيواســتالب

 یإلـ طيمـن احملـ ةيــب ثـروات البلـدان العرب اولحيـو  ةيـالبلدان العرب یاخلراب والدمار إل ملحي
  :ةيوطمس معامل احلضارة الشرق جياخلل

ما هذا السـمُك الوحشـيُ/ يشـوُه وجـَه الَبْحــِر قُروحـاً/ وُذبـاُب اللهـِب اهلمجـي/ يصـادر مـن 
ـُم ُنْسَغ األثداء.... (البكري،  115م: 2014أيدي األطفال احلَـْلوى/ ويسم(.  

ويشــري الشــاعر إلــی حقيقــة احلضــارة الغربيــة يف قصــيدة حجــر علــی مســتنقع الصــمت أدنــاه 
هذه هي حقيقة احلضارة الغربية واآلخر الذي ينتمي إلی هذه احلضـارة املنحطـة إلشـباع رغباتـه 
وشــهواته يصــول علــی البلــدان األخــری الشــرقية وخاصــة العربيــة الــيت تظهــر اهلشاشــة مــن نفســها 

رة العربيـة عنــد فـوزي البكـري هــي مصـدر اخلـري والعطــاء والفـيض وهـذا املعنــی للمواجهـة واحلضـا
ينبثق من رمز البحر بوصـفه رمـز اخلـري والعطـاء والسـمك الوحشـي يف عنوانـه علـی اآلخـر يشـوه 
وجه احلضارة العربية والشرقية ويطمس معامل هـذه احلضـارة الـيت ال تنضـب مـن العطـاء والفـيض 

املعاصر والوحشية الطبيعية هلذه احلضـارة املاديـة التـرحم حتـی األطفـال والعطاء لإلنسان العريب 
وعند اهليمنة وسيطرة هذه احلضارة املادية علی البلدان الشرقية والعربية تتم مصـادرة التطلـع إلـی 
املسـتقبل وحلــو احليــاة مــن قبــل اآلخــر املنتمــي إلــی هــذه احلضــارة املاديــة عنــد فــوزي البكــري وال 

ما لإلجنـازات العلميـة مـن التـأثري يف إيصـال احلداثـة الغربيـة وحضـارته إلـی هـذه خيفی علی أحد 
ويف احلقيقـــة أن األنـــا يف الفكـــر الغـــريب يعـــين املركزيـــة والتفـــوق «الدرجـــة مـــن الوحشـــية واألزمـــة 

» والتميز واآلخر يف الفكر الغـريب األمريكـي ال يعـين أكثـر مـن املغـاير املتميـز بـالتخلف والدونيـة
وهـــذه الفكـــرة الـــيت تتبناهـــا احلضـــارة الغربيـــة األمريكيـــة هـــي الـــيت  .)212م: 2019ة، (مناصـــري

جعلــت مــن احلضــارة اجلديــدة حتمــل وســم الوحشــية والغطرســة حتــی يف معاملــة األطفــال وهــذا 
الســلوك احلضــاري جعــل الــبعض يصــفون احلضــارة الغربيــة األمريكيــة بصــفة الوحشــية واملشــؤومة 

ملــة وتوســع فضــاءات االرتبــاط والعالقــات كانــت تبشــر بفضــاء الوئــام للبشــرية مجعــاء إذ إن العو 
ــــل  ــــم اجلمي ــــة أجهضــــت احلل ــــة األمريكي ــــة البشــــرية لكــــن أزمــــات احلضــــارة الغربي والســــلم والتنمي

  .لإلنسان املعاصر
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  انتفاء الجانب الروحي واألخالقي 4.4

النهضـة الغربيـة املعاصـرة  انطلق تقديس العلم واالعتناء به كامللجأ واملـالذ لإلنسـان املعاصـر بعـد
وكان اإلعالء من شأن العلـم ردة فعـل علـی بعـض سـلوكيات الكنيسـة واإلجنـازات الكـربی الـيت 
حققتها املسرية العلمية للغرب دفعت اإلنسان الغريب املعاصر إلی القناعة بأن العلـم باسـتطاعته 

اصـــر يف حقـــل الـــديين أن حيـــل حمـــل الـــدين وجيعـــل االســـتجابات الواضـــحة متـــوفرة لإلنســـان املع
واألخالقـــي وهـــذه النظـــرة إلــــی العلـــوم جعلـــت احلضـــارة الغربيــــة تـــدخل يف اجلـــدال مـــع اخلــــالق 

البالس يف جمال النظام الشمسي وجراء احلداثة الغربية وتقـديس احلركـة «وخاصة بعد ما طرحه 
زمـــات العلميـــة وانتفـــاء حضـــور الـــدين يف اتمـــع الغـــريب ظهـــرت تـــداعيات هـــذه الرؤيـــة مثـــل األ

االجتماعيــة والتمزقــات املختلفــة والفراغــات العاطفيــة واألزمــات املعرفيــة واملفارقــات الشــاملة يف 
 .)30- 27ه ش: 1391(حسيين ومينـاكر، » األسرة واحمليط واالغرتاب النفسي واالجتماعي

والتــداعيات األخــری ممــا كــان نتيجــة اإلعــالء مــن شــأن العلــم واملــادة واجلــنس واحلــط مــن شــأن 
الـدين واألخــالق ومــا هــو روحـاين وأدرك فــوزي البكــري بعمــق معـريف ووعــي شــديد أن احلضــارة 
الغربيــة حتمــل هــذه املواصــفات ويف تعاملهــا مــع احلضــارات األخــری حتمــل هــذه الــدراما الســلبية 

احلضارات األخـری ويـری الشـاعر أن الغـرب رغـم أنـه قـد خطـا أشـواطاً كبـرية يف إلی الشعوب و 
جمال العلـم والتنميـة إال أنـه مل جيـن شـيئاً مـن حركتـه العلميـة وال يـتمكن مـن بنـاء جمتمـع إنسـاين 

  فيه سعادة اإلنسان ألن حضارته اجلديدة ال تعي األخالق والدين وخالية عن الفكرة الدينية:
/ وال تغـــرت باإلقبـــال/ باألربـــاح.. باألرقـــام.. ال تفخـــررويـــدك تـــاجر الشـــهوات ال تعتـــز.. ال 

  .)117:2014، (البكريتغرت...
ويف احلقيقـة عنــد فـوزي البكــري أن أزمــة احلضـارة الغربيــة ناجتـة عــن فقــدان الفكـرة الدينيــة وكــل 

اإلنســان ومــادام روح الوحشــية اإلجنــازات الــيت حققتهــا يف جمــال العلــم عــاجزة عــن حتقيــق ســعادة 
ـــة تســـيطر علـــی الفكـــر الغـــريب واألمريكـــي اليســـتحق أن يهتـــّز ويتبـــاهی باحلداثـــة واحلركـــة  واهلمجي

الفكــرة الدينيــة تبــث يف روح معتنقيهــا « العلميــة وايــة هــذه احلضــارة هــي األفــول والتالشــي إذ أن
جتمـع واملتطـورة فـإذا فقـدت األخـالق األخالق الرفيعة ومن بلسم روحها تنبعث احلياة الرفيعـة للم

حتــررت الغريــزة وهنــا تنتصــر اهلمجيــة وال بــراح أن احلضــارة تصــل إلــی مرحلــة العقــل عنــد حضـــور 
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» الفكرة الدينيـة وعنـد غيـاب هـذه الفكـرة تنتهـي إلـی مرحلـة الغريـزة وهـي مرحلـة األفـول والتالشـي
ســاد األخالقــي مــن أنــواع الفســاد والســقوط يف هاويــة الــال أخالقيــة والف .)29م: 2008(النــيب، 

وال شـــك أن هـــذا الفســـاد كمـــا قـــال قائـــدنا العظـــيم أدام اهللا بقائـــه يف بيـــان اخلطـــوة الثانيـــة للثـــورة 
اإلسالمية إن أصاب هيكل الشعوب واحلكومات عّرضها لزلزال مدمر ويوجه إليهـا ضـربة شـديدة 

لغــريب اليــوم يعــاين مــن هــذا النــوع قاســية ــدد كياــا واتمــع ا .)9ش:  1397(اإلمــام خــامنئي، 
  من الفساد يف الداخل وغياب الفكرة الدينية والعقل كما أشار إلی فوزي البكري يف أشعاره:

أحتســـب/ أن العقـــل مل يـــزرع ومل حيصـــد/ وأن الـــروح مل تـــذهب إىل البيـــدر/ وأن القلــــب مل 
نـــك كاســـح خيصـــب/ وأن احلـــب مل ميطـــر/ إذن أخطـــأت يـــا جاهـــل/ فـــال تثريـــب أن جتهـــر/ بأ

  .)118م: 2014(البكري،  ... األخالق

وهــذه لقطــة مــن قصــيدة حــني يرتفــع صــوت العهــر مــن ديــوان صــعلوك مــن القــدس القدميــة 
والقصــيدة رفــض وإدانــة للحضــارة الغربيــة وصــورا املاديــة والشــهوانية. والغــرب حبضــارته املاديــة 

يهــيمن علــی العــامل حبضــارته صــار كاســح األخــالق ويســرق هويــة الشــعوب والبلــدان ويريــد أن 
 املزيفة اليت ال تنجب سعادة لإلنسان املعاصر نتيجة غياب األخـالق والروحانيـة والعقـل وال بـد

 «reason» من الذكر أن مفهوم العقل يف الفكر الغريب خيتلف عـن الفكـر اإلسـالمي؛ فالعقـل
س العقل يف الفكـر الغـريب يف الفكر الغريب رديف للمادة واجلنس وهو العقل املادي البحت ولي

إال وســيلة معــاش الواقــع اإلنســاين وال خيــرج عــن دائــرة احملسوســات وإدراكهــا غــري أن العقــل يف 
الفكر اإلسالمي هو العقل الكلـي الـذي يتضـمن الـدنيا واآلخـرة معـاً والعقـل الـذي ال يـزرع وال 

نس والفكــر الغــريب ال حيصــد شــيئا هــو الفكــر املــادي الغــريب الــذي ال يتجــاوز إطــار املــادة واجلــ
يقـــيم وزنـــاً للـــروح واألصـــالة للجســـم واجلســـد كمـــا يشـــري إليـــه الشـــاعر يف قصـــيدته ونتيجـــة هـــذا 
الفكر الذي بنيت عليه احلضـارة الغربيـة اجلديـدة هيمنـت احليوانيـة علـی الفكـر الغـريب واحلضـارة 

وهذه الفكرة هـي الـيت  الغربية مما دفع اإلنسان الغريب إلی االستغالل والوحشية والنهب واجلشع
حولــت اتمــع البشــري إلــی جمتمــع متصــارع بشــع وحشــي وحصــيلتها كثــرة احلــروب والــدمار «

واخلراب والقتل واجلرمية والقلق وهلذا تعرضت هـذه احلضـارة إلـی انتقـادات كثـرية مـن الكثـري مـن 
ــــوا افتهــــا وضــــعفها ومناقضــــتها لفطــــر  » ة اإلنســــانالعلمــــاء واملفكــــرين بطروحاــــا الفكريــــة فبين
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والقـــيم األساســـية مثــل الـــدين واألخـــالق وأدت بطبيعتهـــا إلـــی  .)99م: 2020يـــونس،   (أمحــد
سيطرة العلمانية يف اتمع الغريب والليربالية املطلقة اليت متنح اإلنسان احلرية املطلقـة الـيت تسـبب 

شـــي اتمـــع انطالقـــة الغرائـــز احليوانيـــة يف نفـــس اإلنســـان والبـــراح نتيجـــة هـــذه الفكـــرة هـــي تال
وتالشــي اإلنســان املعاصــر عنــد مــيش اجلانــب الروحــي والــديين وضــياع األخــالق يف اتمــع 

  .الغريب وإشاعة احليوانية والوحشية
  
  الفعل الحضاري ابيالعقم الحضاري وغ 5.4

 تمع الذي يری البکري أنمن العقم والفقـدان مـن الـداخل وال تـؤدي  عاينيحبضارته  یتباهيا
ألن  ؛لإلنســـان املعاصـــر ةيــــــا األمـــن واحلما تحقـــقيوال  ةيـــابجيالنتـــائج اإل یإلـــ ةيـــاحلضـــارة الغرب

عـن روح املـادة واجلـنس وهـذا هـو الـدافع  صـدريخطـاب  ،اخلطاب احلضـاري يف اتمـع الغـريب
الغـــريب والـــيت ال تـــتالءم والفطـــرة  عتمـــيف ا اتيبعـــض الســـلوك یاألساســـي للنـــزوع اجلمـــاعي إلـــ

ممــا  ةيــاجلانــب الروحــاين يف احلضــارة الغرب ابيــلغ جــةيوهــذا العقــم احلضــاري نت لــةيالنب ةياإلنســان
الفعــل احلضــاري املركــب  یواإلنقــاذ يف مســتو  النتشــاله  ةمــن دون االندفاعــ ضييف احلضــ علـهجي

الكلمــة هــي  یاحلضــاري مبعنــ فعــلال ابيــغ اتيللبنــاء احلضــاري وتــداع نياألساســ نيمــن البعــد
األنـا الشـرقي يف جمـال  یرغـم تفوقهـا علـ ةيـواتمعـات الغرب ةيـاتمعـات الغرب ةري اليت تعرقل مسـ

وهشــة مــن الــداخل وال تــزال تعــاين مــن العقــم  ةيــإال أن هــذه اتمعــات خاو  ايــالعلــم والتكنولوج
  هذا أشار فوزي البكري يف أشعاره:  یاحلضاري وإل
ا عقيم احلس يف األثداء/ قلوع الكبت.. ولتبحر/ لتشرح يا خطيـب اجلـنس/ كيـف لتنشر ي

يضـــاجع املنـــرب/ ورغـــم تســـاقط األبـــرار/ ورغـــم تفـــوق الرببـــر/ بعـــرياً هائجـــاً أجـــرب/ بعـــرياً خـــاوي 
  .)81م: 2014األحشاء/ حداه اجلوع أن جيرت/ وميضغ فلسفات العهر.. (البكري، 

فاتمع الغريب بفعل حضارته املادية صار عدمي احلس وعقيم الشعور يف مستوی العالقات 
االجتماعية وليست العالقات سوی جمـرد تعـامالت علـی أسـاس املصـاحل والرغبـات وال يتواحـد 
احلس والشعور اإلجيايب يف اتمع الغريب والشناعة وزوال الفعل اإلنساين اجلميل هذا هـو وسـم 

الغـريب يف ظــل حضـارته املاديــة وكمـا يـری فــوزي البكـري أن اتمعــات الغربيـة واحلضــارة  اتمـع
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الغربية رغم تفوقه يف امليادين املختلفة إال أن احلضـارة الغربيـة تعـاين مـن العقـم واخلـواء احلضـاري 
يؤدي بالضرورة إلی عدمية اإلنسان واإلنسانية وظهور «األصيل وغياب الفعل احلضاري الذي 

وطن اخللــل يف عــامل األفكــار واألشــياء؛ألن احلضــارة هــي الــيت تنقــل اإلنســان إلــی شــكل مــن مــ
واخللل الفكري الناتج عن غياب الفعل احلضاري  .)19م: 1984(نيب، » أشكال احلياة الراقية

هو العهر وفلسفات العهر والالأخالقيات احلاكمة علی اخلطـاب الثقـايف الغـريب كمـا يشـري إلـی 
قصيدته للتعبري عن حالة اخلواء احلضاري وغياب الفعل احلضاري يف اتمـع الغـريب الشاعر يف 

ونتيجـة هـذه احلالـة احلضــارية هـي عـدم االنتمــاء إلـی القـيم األخالقيــة وارتفـاع حـاالت التصــارع 
الـــدائم بـــني أفـــراد اتمـــع وفقـــدان األمـــن واحلمايـــة ألن احلضـــارة األصـــيلة هـــي األمـــن واألمـــان 

يف يشعر اإلنسان املعاصر يف اتمع الغريب يف ظل حضارته املادية وعند االحتدام واحلماية فك
الــدائم لفكــرة اجلــنس واملــادة وفلســفات العهــر واألخالقيــات املنهــدرة يف اتمــع الغــريب والســؤال 
الذي يطرح نفسه يف سياق احلديث عن احلضارة الغربية وفلسفة العهر يف هذه احلضارة هو ما 

من هذه املزاوجة بني الفلسفة والعهر واجلواب هو أن الشاعر يشري إلـی جنسـية الفكـر املقصود 
أزمــة الفلســفة وأزمــة الــوعي يف «الغــريب واجلانــب اإلغرائــي للحضــارة الغربيــة والشــاعر يشــري إلــی 

اتمـــع الغـــريب يف ظـــّل حضـــارته املاديـــة والشـــاعر يعلـــن مـــوت الفلســـفة احلقيقيـــة ومـــوت الـــوعي 
والفلسفة الغربيـة ال تنطـوي علـی أفكـار قابلـة  .)273م: 2008(برقاوی، » شاؤميةبالصورة الت

وتنتفي نزاهة الفكـر والـوعي والفلسـفة يف اتمـع .)229للدفع إلی األمام واالنطالقة (السابق: 
الغــريب بإضــافته الفلســفة إلــی العهــر وهــو مــن املفــردات الــيت حتمــل املعــاين الســلبية املتضــادة يف 

الوعي اجلماعي والفلسفة هي اجلدل مع األشـياء والصـدام العقلـي مـع األشـياء والظـواهر خمزون 
ممــا يــؤدي إلــی الكشــف واإلبــداع واملعرفــة وهــذا اجلانــب خيتفــي يف احلضــارة الغربيــة نتيجــة أزمــة 

  .الفكر وأزمة الوعي وغياب الفعل احلضاري يف اتمع الغريب املأزوم من الناحية احلضارية
  

  اء الحضاري في فكر فوزي البكريالبن. 5

حيـاول الغــرب جاهــداً بكـل مــا ميتلكــه مــن الوسـائل وفنــون االنتقــال وخاصــة بعـد مــا اعــرتف ــا 
جــــوزف نــــاي يف ســــاحة احلــــرب الناعمــــة إصــــدار هــــذه احلضــــارة املنحطــــة إلــــی شــــعوب العــــامل 
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الغربيــة رغــم والســيطرة التامــة علــی الشــعوب وعلــی العــامل مــن األقصــی إلــی األقصــی واحلضــارة 
مظاهرها اخلصبة املعطاة من الناحية املادية إال أا نتيجة غياب الفعل احلضاري والعقل الكلـي 
وحصـرها ضـمن دائـرة املــادة واجلـنس التقـدر علــی خلـق السـعادة للبشــرية ويريـد الغـرب بإصــدار 

عباد هذه احلضارة املنحطة إلی الشعوب األخری أن جيعل الشعوب األخـری حتـت خيمـة االسـت
واالســتعمار لنفســه يف مشــروعه اجلديــد ومــع األســف الكثــري مــن البلــدان والشــعوب تنحــاز إلــی 

إلی درجة ميكن القول إن كـل املشـاكل الـيت تعـاين منهـا األمـة «هذه احلركة االستعمارية للغرب 
إلـی هـذه  األسالمية اليوم إمنا تنبع من اجنذاا إلـی مركـز احلضـارة الغربيـة وال بـراح أن االجنـذاب

ال حيمل خـرياً للشـعوب وال  .)239م: 1984(التلمساين، » احلضارة واالنبهار بعلومها املادية
جتــين منهــا الشـــعوب غــري اخلســـارة واألضــرار واحملصـــلة النهائيــة مـــن تلــبس احلضـــارة الغربيــة هـــي 
االغـــرتاب النفســـي والرضـــوخ واالضـــمحالل حتـــت أخطبـــوط الغـــرب الوحشـــي والتبعيـــة للغـــرب 

اء لتصـدي املادي بكل أشكاهلا وحنن كمسلمني حباجة إلی بنـاء مشـروع املواجهـة ومشـروع البنـ
للغزو احلضاري للغرب أوال وبناء احلضـارة اجلديـدة ثانيـة. فـوزي البكـري بوصـفه املثقـف الـواعي 
أدرك خطورة هذا الغزو املغويل اجلديد للغرب علی البلدان والشـعوب األخـری وحيمـل يف نفسـه 

لبلــدان اهلــاجس بالنســبة للتــداعيات الســلبية عنــد هيمنــة الفكــر الغــريب واحلضــارة الغربيــة علــی ا
العربيــــة واإلســــالمية والخيفــــی علــــی أحــــد احلقــــد الــــدفني الــــذي يضــــمره الغــــرب ضــــد اإلســــالم 
واإلسـالميني ولــن يــألو جهـداً يف ســبيل إحلــاق األضــرار واألذی جبسـد اإلســالم وتكبــد اخلســائر 
الفادحــة لنيــل أهدافــه وغاياتــه ويف خضــم هــذا الصــراع يــری الشــاعر املفكــر أّن الشــعوب العربيــة 

إلـی مشـروع البنـاء احلضـاري واملواجهـة للهجـوم والعـزو احلضـاري والثقـايف للغـرب ويف مـا حباجة 
تبقـی مـن هـذه الورقـة البحثيـة نسـلط الضــوء علـی أهـم مقومـات البنـاء احلضـاري يف فكـر فــوزي 

  .البكري ومث نقم بشرحها وتفصيل هذه املقومات األساسية
  
  قظةيالفكر وال 1.5

اخلطوة األولی لكل حركة حضـارية ويف كـّل حماولـة لبنـاء املشـروع احلضـاري هـي اليقظـة والـوعي 
والفكـــر اإلنســـاين النبيـــل ويف احلقيقـــة بعـــد طـــرح الطروحـــات واحملـــاوالت البحثيـــة حـــول أزمـــات 
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احلضــارة املعاصــرة وصــل اإلنســان املعاصــر إلــی أن احلركــة احلضــارية املعاصــرة قــدالتتمّتع بــالوعي 
ــــين احلضــــارة«كــــر األصــــيل وال شــــك والف ــــين اإلنســــان واإلنســــان يب » أن الفكــــر هــــو الــــذي يب

وكل أفعال اإلنسان يف املسـتويات املختلفـة تنبـع عـن فكـر  .)15ش: 1391(حسيين، ميناكر،
اإلنســــان املعاصــــر واإلنســــان يف مســــريته احلضــــارية حباجــــة إلــــی الــــوعي والفكــــر املتــــوهج وال 

احلضــاري عنــد الــنقص الفكــري واجلمــود الفكــري وكــل حركــة واندفاعــة يســتطيع بنــاء املشــروع 
ايتهـا الفشــل واهلزميــة وإلــی هـذا املعنــی تشــري اآليــة املباركــة: ﴿يـا أَيَهــا النــِيب َحــرِض اْلُمــْؤِمِنَني 

ْم ِمائَــٌة يْغِلبُـوا أَْلفــاً َعلَـى اْلِقتـاِل ِإْن يُكــْن ِمـْنُكْم ِعْشــُروَن صـاِبُروَن يْغِلبُــوا ِمـائـََتِني وِإْن يُكــْن ِمـْنكُ 
. نعـم الفكــر الزمـة كــل حركـة وكمــا )65،(األنفـال/ِمـَن الـِذيَن َكَفــُروا بِـأَنـُهْم قَــوٌم ال يْفَقُهوَن﴾

ينبعــث مــن اآليــة الكرميــة أن الفشــل واهلزميــة نتيجــة احلركــة والعمــل دون الفكــر الــواعي وأدرك 
ألفكـــار واملشـــاعر مـــن أهـــم مقومـــات بنـــاء فـــوزي البكـــري هـــذه احلقيقـــة والفكـــر واليقظـــة يف ا

احلضــارة اجلديــدة عنــد البكــري والكثــري مــن مشــاكل احلضــارة العربيــة الراهنــة والثقافــة العربيــة 
تعــود إلــی فقــدان الفكــر والــوعي وخاصــة عنــد احلكــام العــرب الــذين مــن شــأم محــل عــبء 

بلغــة الســخرية  املســؤولية لبنــاء املشــروع احلضــاري ويف قصــيدة حجــر علــی مســتنقع الصــمت
والتهكم يشري إلی اجلمود الفكري لقادة العرب الذين اليهمهم سوی الـنفط والبـرتول وحـب 

  الشهوات واإلغراءات: 
والوطُن العريب/ يتمرُغ يف غيبوبِتِه/ بـَني حشـيِش الـنَـْفِط وأْفيـوِن الغِـْلــماْن/ وُخصـاٌة تُعـرُض يف 

  )111م: 2014... (البكري، رامُتهمْ ك  فرتينات زعامِتِه/ خنَُِسْت يف سوِق الذلِ 
مســـتنقع الصـــمت والــيت أنشـــدها الشـــاعر بعـــد  یحجـــر علــ دةيلقطـــة مــن قصـــ ضـــايوهــذه أ

املوقــف  دةيالشــاعر يف هـذه القصــ رفضيــو  ايـبيســرت يف ل رةيــجز  یعلـ كــيياهلجـوم الغــريب واألمر 
 ابيــهــي غ بوبــةيوالغ بوبتــهييف غ تخــّبطياملتخــاذل للحكــام العــرب. الــوطن العــريب عنــد الشــاعر 

الـنفط والغلمـان وهـو ظــاهرة  شيوحشــ ينييف الفكـر والـوعي العـرب قظــةيالفكـر الـواعي وفقـدان ال
 طريشــعري عــن اجلمــود الفكــري املســ رييف العصــر اجلــاهلي وتعبــ ةيــاإلجتماع اةيــمــن ظــواهر احل

عــن  هــاري للــوطن العــريب ولفظــة اخلصــاة يف تعب ةيواحلضــار  ةيــواالجتماع ةياســيالســاحة الس یعلــ
 ابيـهـذا الغ جـةيالعجز الفكـري للحكـام العـرب يف العصـر الـراهن ونت یاحلكام العرب إشارة إل
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الكرامـــة  اعييف الشـــعور واملشـــاعر هـــي عـــدم مواكبـــة العصـــر الـــراهن وضـــ قظـــةيللفكـــر الـــواعي وال
 ةيلبنـــاء املشـــروع احلضـــاري ومأســـاة احلركـــة احلضـــار  ةيوهـــذه هـــي مـــن املشـــاكل األساســـ ةيـــالعرب

اإلنسـان العـريب املعاصـر  رافقـانيوالفقـدان  ابيـوالفقـدان ومـادام هـذا الغ ابيـالغ اتكمن يف هذ
 دفعيـوصـدور الفعـل احلضـاري الـذي  ةيبلوغ اللحظـة احلضـار  كنمياتمعات ال  یعل مانيّ خيو 

داخــل  فتــهيبوظ اميــمــن أهــم العقبــات أمــام مبــادرة املثقــف والق عتــربياألمــام وهــذا  یاإلنســان إلــ
رسالة بالعنوان: دتهييف قص ريشي یهذا املعن ی. إللشاعرتمع عند اا  

/ طَــريُت عصــافريي/ يف واٍد/ ال مــاٌء فيـــِه وال أغصــاْن/ َلَكــأين َغنيــُت مـــواويلي/ يف  َلَكــأين
ليـٍل/ مقطــوِع األوتــاِر/ ومبحـوِح األحلــاْن/ َلَكــأين ألقيـُت بُــذوري/ يف أرٍض/ ال تعشــُق رائحــةَ  

/ أْخطــــأُت الُعـْنـــــواْن الــــورِد/  ارســــلُت مجيــــع مكــــاتييب/ َلِكــــين مــــاْن/ َلَكــــأينوال تعــــرُف طعــــَم الر
  ).118: املصدر نفس(

م بعـــد النكســـة العظيمـــة والســـحق العـــريب أمـــام 1967أنشـــد الشـــاعر هـــذه القصـــيدة ســـنة 
اآلخـــر الصـــهيوين والغـــريب ويشـــري الشـــاعر يف قصـــيدته إلـــی املـــوت املخـــيم علـــی الشـــارع العـــريب 
واحلالـــة املأســـاوية للـــوطن العـــريب. يعـــاين فـــوزي البكـــري مـــن نضـــوب األرض العربيـــة مـــن الفكـــر 

 حماولتـه للقيـام بوظيفتـه أن يـزرع يف واليقظة وكأا األرض القاحلة ال يسـتطيع املثقـف العـريب يف
ختـــوم هـــذه األرض القاحلـــة شـــيئاً وإذا كانـــت مهمـــة املثقـــف داخـــل اتمعـــات، توعيـــة النـــاس 
ويئتهم لبناء الثقافة واحلضارة بعد التحالف مع القوی االجتماعية كما نری يف جتربـة غرامشـي 

وكيـــف يـــتمكن مـــن القيـــام  .)32م: 2017يف توصـــيفه للمثقـــف يف اتمـــع (مرشـــد حممـــود، 
مبســؤوليته ومهمتــه بينمــا يتجــذر اخلــواء الفكــري يف نفســية اتمعــات العربيــة وإذا كــان هــذا هــو 
الواقــع الــذي يعــيش فيــه اإلنســان العــريب املعاصــر فكيــف ميكــن بنــاء املشــروع احلضــاري لغيــاب 

صلة النهائية لغيـاب الفكر والوعي حيث ال ميكن بناء احلضارة إال بالفكر املتطور والوعي. واحمل
الفكــر املتطــور هــي االنقيــاد املخــزي أمــام اآلخــر احلضــاري وســحق العــزة والكرامــة العربيــة حتــت 
وطأة أقدام اآلخر حبضارته املنحطة. ويف ضوء هذه احلقيقة يری الشـاعر أن مـن أهـم املقومـات 

خـل اتمعـات العربيـة. األساسية لبناء املشروع احلضاري حتميـة بلـوغ الـوعي والفكـر املتطـور دا
وتشــييد احلركــة احلضــارية تتــأتی مــن الفكــر املتقــد واملتــوهج الــذي يزيــل بكــارات األشــياء وحيقــق 
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حلظة الكشف واإلبداع وأيضـاً الـوعي مـن اللـوازم األساسـية لبنـاء املشـروع احلضـاري عنـد فـوزي 
عرفـــة خطـــورة البكـــري ومـــا يرتتـــب عـــن هـــذا الـــوعي هـــو معرفـــة التحـــديات واألزمـــات وأيضـــاً م

احلضــارة الغربيــة حبيــث اليقبــل اإلنســان املعاصــر هــذه احلضــارة املنحطــة واليســتوعبها أعمــی بــل 
يتصدی للغزو احلضاري ومن مث يسعی جاهـداً لوجـدان احللـول هلـذه التحـديات واألزمـات الـيت 

  .يواجها بالفكر املتطور
  

  واالنتماء الحضاري قظةيالفكر وال 2.5

كل حركة داخل اتمعات وخاصة يف السـاحة   هيالوطن مما تقتض یاألرض وإل یاالنتماء إل إن
الــوطن  یاألرض وإلــ یوعنــد الصــدام واحلــرب مــع اآلخــر. والشــك عــدم االنتمــاء إلــ ةياســيالس

عنـد املواجهــة. واخلـوض يف غمـار املقاومــة  ةيالنتــائج السـلب فـرزيعنـد احتـدام الصـراع مــع اآلخـر 
هـذا  یاألرض والوطن. وثقافة املقاومة حتتاج قبـل أي شـيء إلـ یء إلتأيت من االنتمايوالتصدي 

مســار اســتعمار واســتغالل الشــعوب الشــك  رياالنتمــاء ويف العصــر احلاضــر وخاصــة بعــد أن تغــ
احلضـارة  یمـن نتـائج ضـعف االنتمـاء إلـ جـةيأن التغرب الثقايف واحلضاري يف العصر الـراهن، نت

العـــريب وعنـــد فـــوزي البكـــري البـــد مـــن االهتمـــام ـــذا املوضـــوع واحملاولـــة  وطنوالثقافـــة داخـــل الـــ
  الوعي احلضاري العريب: یاليت رانت عل ةيالسلب ةيللخروج من هذه االشكال

نُبـــــوُم.. كانـــــْت يف الصـــــحراِء/ وثـــــروُم.. جــــــاءْت مـــــن صـــــحراَء/ حضـــــارُم.. عــــــادْت 
ــْلعوِن/ وتعـرُف../ أنـَك منفـي يف َصـْحراٍء/ للصحراْء/ فلماذا تُـْنعِـُش ظمـَأ القلـِب/ ـذا 

َ
األمـِل امل

  .)114م: 2014واسعِة األطراف ِمَن اخلذالْن؟! (البكري، 
ويــری الشــاعر أن األرض العربيــة هــي مــوطن احلضــارة اإلنســانية واحلضــارة الــيت تشــد عليهــا 

ة املتمثلــة يف النبـــوءة هــي احلضــارة الراقيـــة وهــذه احلضــارة كانـــت جتلــب هلـــم العــزة والثــروة واملعرفـــ
ويری الشاعر أن العريب اليوم صار حائرا داخل حضارته ويرنو إلی احلضارة الغربية ويعلق عليهـا 
اآلمال لبلوغ سعادته ويف احلقيقة راوغه انبهار احلضـارة الغربيـة وزخرفهـا املزيـف وهـذا لـيس عنـد 

ارة وضــعف هــذا االنتمــاء فــوزي البكــري إال نتيجــة ضــعف االنتمــاء إلــی احلضــارة ومــوطن احلضــ
عنــد فــوزي البكــري يســبب التغــرب احلضــاري عنــد اإلنســان العــريب ممــا جعلــه يف ظلمــات التيــه 
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واخلــذالن وهــو يف مــوطن احلضــارة وهــذه هــي إشــكالية الواقــع العــريب لبنــاء احلضــارة ويــری فــوزي 
ارة والثقافـــة البكـــري أن ممارســـة املشـــروع احلضـــاري ال تتحقـــق إال باالنتمـــاء احلقيقـــي إلـــی احلضـــ

  .العربية مقابل احلضارة الغربية املادية
  

  واالقتالع الفكري قظةيالفكر وال 3.5

 ـــاء احلضـــارة أو احلفـــاظ علـــ البـــد ـــادرة لبن احلضـــارة يف مواجهـــة اهلجـــوم احلضـــاري  یقبـــل أي مب
الغــرب  یالــدائم للحــد مــن النــزوع الفكــري إلــ طيلآلخــر مــن احملاولــة والســعي الــدؤوب والتخطــ

الروحــي  نيالفكــر الغــريب؛ فــالفكر الغــريب فكــر مــنحط بالنســبة لإلنســان املعاصــر يف البعــد یوإلــ
البعد الروحي الذي له األصالة والعراقة يف الفكـر اإلسـالمي ورغـم جنـاح الفكـر  وخاصةواملادي 

 ديـر ياخلاصـة بـه و  دئولوجيـةيالفكـر الغـريب هـي إشـاعة اإل یاملـادة علـ منـةيه جـةيالغريب إال أن نت
العــامل برمتــه والشــك رغــم كــل اإلجنــازات الــيت حققهــا  یغــرب باإلمســاك بــه فــرض ســلطته علــال

 قـةيلإلنسـان الغـريب ألن اجلانـب املهـم مـن حق ةيـقيالسعادة احلق قيعجز عن حتق نهالغرب إال أ
 رياآلخـــر ونظـــرة التحقـــ ةيـــوالتفـــوق ودون ةيـــاإلنســـان ال حمـــل لـــه يف الفكـــر الغـــريب واحلضـــارة الغرب

شعوب العامل وخاصة الشرقي من املباديء األساسـية للخطـاب احلضـاري للغـرب  یء إلواالزدرا
وإذا كانـت هـذه  یال تعد وال حتصـ التييف مشاكل وو  ةياحلضارة الغرب زجتوهذه الفكرة قد 

البـد لنـا مـن املواجهـة والتصـدي هلـذه  نيهي النظرة السـائدة يف الفكـر الغـريب إذن حنـن كمسـلم
ـــ ألن الفكـــر الغـــريب يف  ةيـــالفكـــر الغـــريب واحلضـــارة الغرب یاحلضـــارة ومواجهـــة النـــزوع الفكـــري إل

الـيت تبحـث عــن السـعادة والكمـال لإلنســان يف  ةيواحلضـارة اإلســالم رتنامفارقـة تامـة مــع حضـا
يف العصــر الــراهن تنبــع مــن  ةيــربمــن مشــاكل األمــة الع ريفــوزي البكــري أن الكثــ یر يــو  نيالبعــد

الغــــرب والفكــــر الغــــريب. إن اإلرهــــاب بكافــــة أشــــكاله واالعتــــداء والظلــــم  یالنــــزوع الفكــــري إلــــ
 یر يــالفكــر الغــريب و  یعلــ ةيــاملاد منــةيهل جــةيبأبشــع صــورها نت ةيــوانيواالضــطهاد واملمارســات احل

والنـــزوع  ليالمي األصـــبلـــوغ الفعـــل احلضـــاري املنقـــذ عنـــد نـــزع الفكـــر اإلســـ كـــنميالشـــاعر ال 
الغـــرب والفكـــر الغـــريب ويف هـــذا النـــزوع قتـــل لـــروح األمـــة وروح اإلســـالم والوضـــع  یالفكـــري إلـــ

الغـرب والفكـر الغـريب والبـد مـن  یالنـزوع الفكـري إلـ ذاعـن هـ نبـعي وميـاملأساوي للعامل العـريب ال
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دي وفقــدان العقــل العقــل املــا منــةيه جــةيمواجهــة هــذا النــزوع الفكــري ألن يف الفكــر الغــريب نت
  املادة والطمع واجلشع:  ةيواخلصال احملمودة صارت ضح يريالكلي انقلبت املعا

اهللا قهــرا/ جيعــل احلــب نفاقــا/ مــا الــذي يغــرس  -  فيــه - جيعــل احملــراب بابــا/ يقهــر الناســك 
دوماً يف ثرى اإلخالص غدرا/ ما الذي حيـرق يف البسـتان وردا/ جيعـل التـاريخ يبكـي/ مث يطـوي 

األجمــــــاد/ مــــــا الــــــذي جيعــــــل مــــــن كــــــرمي الــــــنفس/ عبــــــداً/ حلقــــــري مــــــن لئــــــام النــــــاس...  صــــــفحة
  .)58م: 2014 (البكري،

ولــيس عصــياً علــی الفهــم أن القــيم اإلنســانية مثــل احلــب واإلخــالص والكرامــة وغريهــا مــن 
اخلصــال احملمــودة يف اتمــع الغــريب صــارت ضــحية الفكــر املــادي للغــرب وصــار الــدين وســيلة 

بات والشهوات ويقهر به أرباب الكنـائس يف الغـرب رب العـاملني. ويف الفكـر الغـريب إشباع الرغ
أن األنا الغريب له التفوق علـی اآلخـر مـن شـعوب العـامل وأراد الشـاعر إيصـال فكـرة مفادهـا أن 
الســـلوك اإلنســـاين يف اتمـــع الغـــريب والفكـــر الغـــريب مبواصـــفاته وخصوصـــياته اليـــتالءم واتمـــع 

الفكــر اإلســالمي النبيــل وال ميكــن بنــاء احلضــارة يف الــوطن العــريب وال ميكــن بلــوغ اإلســالمي و 
اللحظـــة احلضـــارية عنـــد االقتـــداء وتقـــديس الفكـــر الغـــريب بـــل مـــن واجبنـــا التجريـــد الكامـــل مـــن 
الفكر الغريب واحلضارة الغربية وأيضاً إزالة غطاء الوهم املسـيطر علـی الفكـر والعقـل العـريب علـی 

تهـاج الفكـر الغــريب يف اتمـع اإلسـالمي قبلـة لآلمــال واألحـالم واحملاولـة للتشــّبث أن الغـرب وان
بالفكر اإلسالمي األصـيل لبنـاء احلضـارة اإلسـالمية الـيت مـن شـأا اإلعـالء مـن شـأن اإلنسـان 
واإلنســــانية وذلــــك ألن الفكــــر الغــــريب قائــــل باملركزيــــة وتصــــدر عنــــه النزعــــة العدوانيــــة واحليوانيــــة 

اإلباحيـــة والنزعــة الالدينيـــة بينمـــا خصــائص الفكـــر اإلســـالمي هــي التـــوازن والوســـطية والصــراع و 
والتكاملية واملثالية وأيضاً السعادة احلقيقية لإلنسان هي غايـة الفكـر اإلسـالمي والتتحّقـق هـذه 

بأصـــوله اإلغريقيـــة الوثنيـــة والرومانيـــة املاديـــة املمزوجـــة بـــالفكر «الســـعادة يف ظـــّل الفكـــر الغـــريب
ودي ومبقوماتــه الــيت تفتقــر إلــی القــيم وتســودها الفوضــی والــذي ينــتقص مــن مبــدأ التوحيــد اليهــ

ومن مث ابتالءه بفوضی النظريات واألفكار الوضـعية الـيت تقـول حبيوانيـة اإلنسـان وابتذالـه وتلغـي 
وعلــی هــذا األســاس مــن الواجــب مواجهــة النزعــة إلــی  .)14م: 2009(الــراوي، » دور اخلــالق

الفكر الغريب واحلضارة الغربية نتيجة التـداعيات السـلبية للفكـر الغـريب وإرسـاء الفكـر اإلسـالمي 
  .وترسيخه يف اتمع لبلوغ األهداف السامية وحتقيق سعادة اإلنسان
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  عةيالرف ةياإلنسان ميالق سيوتقد قظةيالفكر وال 4.5

 ا احلضارة الغرب إن تمـع الغـريب  ةياإلنسـان ميالقـ اعيلضـ جـةينت ةيـصفة الشناعة اليت تتسميف ا
 منـــةيوه ةيـــيف قبـــو املاد عــةيالرف ميصــارت اخلصـــال احملمـــودة والقـــ ثيـــحب ةيـــوانيوتفشــي الـــروح احل

 ةيــوانياحل انيــوطغ ةيــاجلنــوح املــادي للحضــارة الغرب قــةياإلنســاين ويف احلق یعلــ واينيــاجلانــب احل
منســـوخة ومهمشـــة  ةيالفطـــرة اإلنســـان هـــايالـــيت تصـــبو إل عـــةيالرف ةياإلنســـان ميجعـــل القـــ ةيـــز يوالغر 

السـكون الفكـري وحركتـه ضـمن دائـرة املـادة واجلـنس  جـةينت ةيـبالكامل وغرقـت اتمعـات الغرب
 تهيوهـــذه احلضـــارة أبعـــدت اإلنســـان عـــن إنســـان ةيواملشـــاكل املستعصـــ ةيـــيف املعظـــالت األخالق

القـــول إن أزمـــات هـــذه  كـــنمي ثيـــ) ح100م: 2020 ونس،يـــ(أمحـــد  اتـــهيوجّردتـــه مـــن أخالق
والشــك  ةيـمـن اإلجنــازات اهلائلـة الــيت حققتهـا يف جمـال العلــم والتنم ريأكثــر بكثـ ةيـاحلضـارة املاد

ويف ضـوء  ةيـاألخالق ةياإلنسـان اعينفعا مهما اتسعت دائرته عند ضـ ديجيأن اإلجناز العلمي ال
 ةياإلنسـان ميوالقـ ةيـاألخالق اعيمهـاً وقلقـاً مسـتمراً مـن ضـ شيعيفوزي البكري  ینر  قةيقهذه احل

  :عةيالرف ةياإلنسان ميالق سييف أشعاره ضرورة تقد كرسييف اتمع و 
قـَبل َشهيَدَك قَبَل أن يَغتالََه/ النسياُن/ يف الزَمَن العراء/ قـَبل شهيَدَك/ مشامة الشـماء يف خـّد 

  .)111م: 2014البطولة... (البكري، 
وليسـت الشـهادة هـي الفـداء والتضـحية بــل أخـذ الشـاعر الشـهادة رمـزاً للخصـال واحملمــودة 

ة والشـــاعر باســـتخدم هـــذا الرمـــز ومـــا حيملـــه مـــن والقـــيم الرفيعـــة وخاصـــة يف احلضـــارة اإلســـالمي
الــــدالالت واإلشــــارات يعــــرب عــــن ســــقوط القــــيم اإلنســــانية يف اتمــــع ونســــيان الشــــهيد وفعــــل 
الشـــهادة يف تعبـــريه عـــن األخالقيـــات والقـــيم اإلنســـانية الرفيعـــة إشـــارة إلـــی شـــتاا وضـــياعها يف 

هـــذه القـــيم الرفيعـــة وجتـــذرها داخـــل اتمـــع ويـــری الشـــاعر أن بنـــاء احلضـــارة حيتـــاج إلـــی ترســـيخ 
إن نســيان الشــهيد هــو األصــعب مــن «اتمــع وقــال عــادل مســارة يف تعليقــه علــی شــعر الشــاعر

ســقوط الشــهيد نفســه ولعــل املقصـــود هــذا ضــياع املشــروع الـــوطين برمتــه بأبعــاده املختلفــة عـــن 
ادة تثقيـف الشـعب العـريب اهلوية والثقافـة والـذاكرة واحلضـارة واجلغرافيـا والـرتاث. أليسـت هـي إعـ

بالثقافة األخری: ثقافة السيد املغري اليت هي تضخيم غربيته وتقزمي حضارتنا وتارخينا واحتجاز 
 .م/ قراءة يف قناديل بكري علی السـور احلـزين)2016(عادل مسارة، موقع الشاعر: » املستقبل
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علــی الشــعوب األخــری  وضـياع األرض العربيــة وهــذا هـو مــا يتوخــاه الغـرب مــن محلتــه احلضـارية
والبــد مــن ردة فعــل أساســي علــی اهلجــوم احلضــاري للغــرب وتوطيــد دعــائم احلضــارة اإلســالمية 
النبيلـــة والتشـــبث ـــا وتقـــديس القـــيم اإلنســـانية الرفيعـــة واألخالقيـــات مـــن أجـــل احلفـــاظ علـــی 

ل القــيم مشــروعنا احلضــاري وعنــد الرتاجــع واالنتكاســة يف املواجهــة احلضــارية ســرعان مــا تســتبد
واألخالقيــات النبيلــة باألزمــات األخالقيــة وجمموعــة مــن االحنرافــات ويف هــذه الظــروف ال تطلــع 
إلی املستقبل وال شك تطحننا رحی الثقافة املاديـة للغـرب وحتطّـم كياننـا اإلسـالمي وعلـی إثرهـا 

ــذا القضــية  نفقــد العــزة والكرامــة والقيمــة وإنســانيتنا ويف ضــوء هــذه احلقيقــة البــد مــن االهتمــام
  .وتقديس القيم اإلنسانية الرفيعة ومواجهة احلضارة املادية للغرب

  
  مانيواإل نيالد 5.5

اإلنسـان، هـي  ةيالـيت حتقـق سـعادة اإلنسـان وتصـان يف ظلهـا إنسـان ةيـالراق لةياحلضارة األصـ إن
بــالعطش الروحــي  انميــواإل ةيــوالقناعــة بالوحدان نيأســاس الــد یعلــ ســهايتأس تميــاحلضــارة الــيت 

ـــد نينعـــين بالـــد-  ةيـــنيللحضـــارة الد ةيـــهائلالرتبـــاط مـــع اهللا واحملصـــلة الن هـــي  - اإلســـالمي نيال
. نعـم ةياخلالصـة يف ظـّل احلضـارة اإلسـالم ةيـبلـوغ احلركـة العلم كنميالكمال والرفعة والسعادة و 

ـــد فـــوزي  شـــدد . يدائـــرة العمـــل اإلنســـاين ودائـــرة الفعـــل اإلبـــداعي همـــشياإلســـالمي ال نيإن ال
املختلفـة الـيت  ئروحفظ الصـلة مـع اهللا وإقامـة الطقـوس والشـعا نيالد انةيضرورة ص یالبكري عل

ــالــيت  قــةيإقامتهــا واحلق یإلــ نيالــد دعويــ  لــيجي قــيياحلق نيــا فــوزي البكــري هــي أن الــد ؤمني
 ليـمحصول الفعـل اإلبـداعي اجل سببيلوكي الفكري والسّ  بيالفكر والسلوك اإلنساين والتهذ

  واحلداثة بكافة أشكاهلا:
علـــی ختـــوم اجلاهليـــة/ كيـــف/ أهتـــف بـــرب العـــرش/ رمضـــان شـــهرك/ قـــرآن/ روح ورحيـــان/ 

  .)118م: 2014اسجد لربك العاملني.. وهل يف حرش يعبد وجيلو مساء الكون... (البكري، 
ويری فوزي البكري إن إنسـان العصـر يعـيش يف التخلـف الفكـري املتمثـل يف ختـوم اجلاهليـة 
عند انقطاع الصلة مع اهللا وهلذا يدعو إلی توثيق الصلة مع اهللا وال شـك أن اهللا بقدرتـه املطلقـة 
 يودع يف نفس اإلنسـان اسـتعداداً وقـدرة إلـی العمـل والفعـل اإلبـداعي وإلـی احلركـة واإلنسـان يف
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ظل هذا االرتباط العميـق مـع اهللا قـادر علـی التجـاوز والعبـور وكشـف اهـول ألن فيـه مشـة مـن 
) ويصــبح 40م: 2004القـوة العظمــی القابضـة علــی زمـان الكــون واملسـببة يف وجــوده (البهـي، 

ــذا االرتبــاط بلــوغ احلداثــة دون التــورط يف التخلــف والتقوقــع املقيــت وعلــی هــذا األســاس كــِل 
اء احلضــارة البــد أن تكــون علــی أســاس الــدين القــيم والشــك عنــد حضــور الــدين كــل حركــة لبنــ

ـــة بالنســـبة لإلنســـان يف  حركـــة داخـــل اتمـــع إلـــی الفـــيض والنورانيـــة واإلبـــداع والســـعادة احلقيقي
  .بعديه الوجودي

  
  النتائج. 6

  :نلخصها دةينتائج عد یإل ةيهذه الورقة البحث توصلت
ـــاملتم ةيفـــوزي البكـــري مـــن األصـــوات الشـــعر  عـــد ي -  املقـــاوم وهـــو  ينييف الشـــعر الفلســـط زةي
القــدس ودافـع بأشـعاره الــيت تتنـزه عنهــا روح  غـادريومل  هـايشـعراء القـدس بقــي ف نيمـن بــ ديـالوح

ومل  تنـــازليإال أنـــه مل  هيــالضـــغوطات املتجهـــة إل احلمــاس واملقاومـــة عـــن أرضــه ووطنـــه ورغـــم كــلّ 
  .إصراراً وإحلاحاً علي احلضور واملقاومة بل زادته رتاجعي

 ةيعـن الوحشـ عـربيللغرب و  ةيواحلضارة املاد ةيالغرب ةيالبكري يف أشعاره عن اهلو  كشفي - 
اإلعـــالء مـــن شـــأن العلـــم  جـــةيعنـــد فـــوزي البكـــري نت ةيـــهـــذه احلضـــارة. احلضـــارة الغرب ةيـــوانيوح

 ةيــالروح ةيــقياحلق اعيالعلــم وضــ یإلــ ةيــالرؤ  ةيــلإلنســان ونوع ةيــمل حتقــق الســعادة واملثال ســهيوتقد
 ضــاً ي. وانتفــاء الفعــل احلضــاري اخلــالق أةيــالغــريب مــن أهــم أزمــات احلضــارة الغرب اتمــعوســط 

شــعوب العـــامل  یالغــرب إلــ ملهــاحيالــيت  ةييف إحبــاط هــذه احلضــارة وتــدهورها والوحشــ ســببي
  .ةيريب واحلضارة الغربالفكر الغ یعل ةياملاد منةيه جةيعند فوزي البكري إال نت ستيل

 یإلــ دعويــهــذه احلضــارة  قــةيوالكشــف عــن حق ةيــجانــب حماولتــه هلــدم احلضــارة الغرب یوإلــ - 
 انميــاإل قــةيوحق نيالعالقــة مــع الــد هــايذات العراقــة واألصــالة والــيت تكــون ف دةيــبنــاء احلضــارة اجلد

 رفضيــ قــةيحبتــة ويف احلق ةيــماد دةيــهلــذه احلضــارة مــن دون أن تكــون احلضــارة اجلد ميالقــ ديالرصــ
 سيتقــد یإلـ دعويـيف احملاولـة لبنـاء احلضـارة و  ةيــالغـرب وحضـارته املاد یالنـزوع الفكـري إلـ اعرالشـ
  .ةياملاد ةيا الغرب واحلضارة الغرب یتباهياليت  لةيالرذ ميوإشاعتها يف اتمع ونبذ الق عةيالرف ميالق
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االقتالع الفكري وعدم التغرب الفكري والثقايف  یاحلراك احلضاري إل دانييف م دعوي -
للغــــرب  ةيــــاحلضــــارة املاد یإلـــ ةيــــومواجهـــة اهلجــــوم احلضــــاري للغـــرب ومواجهــــة النزعــــة الفكر 

 ديـــجانـــب تأك یهلـــذه املواجهـــة هـــي االنتمـــاء احلضـــاري عنـــد اإلنســـان العـــريب وإلـــ لةيوالوســـ
 هـايالـيت تصـبو إل ةيالسـام ةياإلنسان ميالق سيتقد یعل ؤكدياالنتماء احلضاري،  یالشاعر عل

الـــيت حتقـــق ســـعادة اإلنســـان  دةيـــالبكـــري لبنـــاء احلضـــارة اجلد ؤكـــديو  لـــةيالنب ةيالفطـــرة اإلنســـان
والعلـم  انميـواإل نيالـد نيالـواعي بـ زجوامل نيحضور الد یاإلنسان عل هايإل صبوياليت  ةيواملثال

 رجخيــلــئال  نيوالــد انميــ حضــور اإلاألمــام لكنــه يف یاإلنســان ودفعــه إلــ لرقــي لةيبوصــفه وســ
  الصحيح.  هري اإلنسان عن مس
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  .دمشق: دارالفكر

  .، مصر: داراملعارفلألدب العربي دةيجد ميقم). 1961شاطئ، عائشة ( بنت
  .ةي، القاهرة، دارالكتب العربالفكر العربي في مواجه االستعمار الغربيم). 2004حممد ( البهي،
  .ميع الرمسي للقائد العظاملوق ،ةيللثورة اإلسالم ةيالخطوة الثانم). 2019اي، علي ( خامنه

  .، عمان: داراملأمونالفكر اإلسالمي في مواجهة الفكر الغربيم). 2008فؤاد حمسن ( الراوي،
  .موقع الشاعر فوزي البكري ،نيالسور الحز  یبكري عل ليقناد یأضواء علم). 2016عادل ( مسارة،

 اتينيفــي شـعر الســت ةيـدراسـة فن: ليالمركـزة ووحـدة التشــك دةيلقصــا م).2016( يبيعلـي صـل املرسـومي،

  .عيللنشر والتوز  داءي، د.ط، تالع العلي: دار غفي العراق



 97   )وآخرون مفرد اسييال نيحس( احلضاري عند فوزي البكري یاملواجهة والبناء يف املستو 

  المقاالت
، 81العــــــدد ،نيمجلــــــة آداب الرافــــــد ،»ةيــــــنقــــــد احلضــــــارة الغرب«م). 2020القــــــادر ( عبــــــد ونس،يــــــ أمحــــــد

  188 - 99صص
مجلـــة  ،»ةيـــيف مواجهـــة احلضـــارة الغرب ةياإلســـالم ةيمعـــامل الشخصـــ«م). 1984التلمســـاين، أمحـــد ( التهـــامي

  .243، العددالفكر العربي
 ،ةيمجلـــة الدراســـات المستشـــرق ،»ةيـــاملركز  ةيـــواهلو  زيـــخطـــاب التح كيـــتفك«م). 2018مكـــي ( اهللا، ســـعد

  .138 - 118، صص16العدد
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